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Lottopotti 
Tätä kirjoitettaessa on lotossa jaossa jo kahdentoista 
miljoonan markan lottopotti — puhtaana käteen. 

On sanottu, että suomalaiseksi syntyminen ja Suo-
messa eläminen on lottopotti. Ainahan näin ei ole 
ollut ja usein nykyisinkin tuntuu siltä kuin Suomessa 
elämiseen tarvittaisiin lottovoitto. 

Kaikki eivät jättipottia saa. Rannikkotykistössä 
kesä auttaa kestämään senkin pettymyksen. Osaam-
meko muuten todella arvostaa aselajimme palvelus-, 
toiminta- ja elinympäristöä? Toimimista ainutlaa-
tuisissa ympäristöolosuhteissa itsenäisissä ja moni-
puolisissa tehtävissä. Sekä henkilökunnalle että va-
rusmiehille palvelu rannikkolinnakkeilla on vaikut-
tava, myönteinen elämänkokemus. Tämä tosiasia ei 
aina ole tunnettu tahi sitä ei oivalleta. Syinäkö vai-
keuksien vaikertamisen vankeus, "pirunsaarten" pe-
rättömien legendojen mustaama maine, perikansal-
linen hyvän olon vähättelysyndrooma vai potkustako 
puute. Pääsy rannikkotykistöön kun sittenkin on, 
jos ei lottopotti niin etuoikeus ja onnen potkaisu. 
Ainakin yksi oikein ja monta lisänumeroa. 

Toki olosuhdehaitat tulee korvata eduin ja esimer-
kiksi varusmiesten tasavertaisin lomajärjestelyin. To-
ki pitää panostaa viihtyvyyteen mannervaruskuntia 
enemmän ja toki erikoismiehillä täytyy olla erikois-
koulutusta, erikoisvarustusta ja erikoismerkkejäkin. 
Ei ollut aikanaan oikein asettaa lomapuku-uusin-
nassa rannikkotykistö viimeiselle jakosijalle — "kun 
ne ovat näkymättömissä siellä saarillaan" —, pää-
joukko-osastomme lomalaisten rantautuessa maan 
vilkkaimpaan turistikohteeseen Presidentin linnan 
eteen asuissa, jotka hädin tuskin erottuivat alueen 
pysyvästä päivystyshenkilöstöstä, eikä ollut oikein 
tasalatvaistaa koulutushaaramerkkejä yleistykki-
miespommiksi kymmenien erikoiskoulutushaarojen 
aselajissa. Oikein olisi löytää jotakin joka kaartai-
si rintaa ja tukisi henkeä. Mustapuna perinnekau-
luslaatta on hyvä alku. 

Kiltojemme tyyli on oikea. Haastavia projekte-
ja, hommia ja äksöniä itsekullekin, toimintaa saa-
ristossa, mustat baretit erikoistunnuksineen. Niin ei 
ukkouduta ja RT-henki on luja. 

Rannikkotykistöön ja sen kiltoihin kannattaa tul-
la! Hyvää kesää maailman kauneimmassa saaristos-
s a - Timo Sario 
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Sotakorkeakoulu 
Ensimmäinen tilaisuuksista 
järjestettiin maaliskuun 9. päi-
vänä Sotakorkeakoulussa. Sa-
malla osanottajille tarjoutui ti-
laisuus tutustua maanpuolus-
tuskurssien uusiin opetustiloi-
hin Kaartin maneesissa. 

Tilaisuuden avasi yhdistyk-
sen varapuheenjohtaja eversti 
Asko Kilpinen. Aluksi Sota-
korkeakoulun sotateknillisen 
koulutuksen johtaja eversti-
luutnantti Jorma Vuohelainen 
kertoi Sotakorkeakoulun tehtä-
vistä ja organisaatiosta sekä 
valotti lyhyesti suunnitteilla 
olevan upseerikoulutuksen 
uudistuksen pääsisältöä. Illan 
pääalustaja oli Sotakorkeakou-
lun johtamisopin opettaja 
everstiluutnantti Kari Savolai-
nen. Alustaja käsitteli mu-
kaansa tempaavalla tavalla so-
tilasjohtajuuden perusluonnet-
ta ja erikoispiirteitä. 

Alustaja tarkasteli aluksi so-
tilasjohtajan toimintakenttää 
todeten mm. taistelujaotuksen 
vastaavan tehtävälle ominaista 
projektityyppistä organisaatio-
ta ja valotti muutenkin sotilas-
organisaatioiden tehtävään si-
dottua joustavuutta. Toisena 
pääteemana oli sodan ajan 
johtamistapahtuman ja rau-
han ajan johtamisen edellyttä-
mät täysin erityyppiset johta-
mismenetelmät. 

Alustusta seurasi vilkas kes-
kustelu, jossa sivuttiin erilaisia 
johtamisteorioita, analysoitiin 
johtamistilanteita ja esitettiin 
myös terävää kritiikkiä nuo-
ruuden innokkuudella. 

Studia Generalia — 
Johtajakoulutus 2000 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry järjesti kuluvan 
kevään aikana Studia Generalia esitelmäsarjan, jon-
ka pääteemaksi valittiin tulevaisuuden johtajakoulu-
tus. Teema puettiin iskevään muotoon — "Johtaja-
koulutus 2000". 

Tilaisuuksiin osallistui 3 0 . . .50 yhdistyksen, Joh-
torenkaan ja Suomenlinnan rannikkotykistökillan jä-
sentä, jotka saivat erinomaisen läpileikkauksen suo-
malaisen johtajakoulutuksen nyky virtauksista ja ke-
hitysnäkymistä. 

Teknillinen korkeakoulu 
Teknillisen korkeakoulun pää-
rakennukseen kokoonnuttiin 
maaliskuun 30. päivänä. Isän-
tinä tavattiin korkeakoulun 
rehtori Jussi Hyyppä sekä täy-
dennyskoulutuskeskuksen joh-
taja, Suomenlinnan Rannikko-
tykistörykmentin Linnake-leh-
den monivuotinen päätoimit-
taja Markku Markkula. 

Johtamistaidon lähteillä nähtiin ilahduttavasti myös nuorempia ran-
nikkotykkimiehiä mm. kadetteja ja kapteenikurssin oppilaita. 
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Avajaisesitelmässään opetta-
janeuvoston istuntosalissa reh-
tori Jussi Hyyppä käsitteli Tek-
nillisen korkeakoulun nykyti-
laa ja kehitysnäkymiä sekä va-
lotti luontevalla tavallaan suu-
ren korkeakoulun johtamisen 
erityisongelmia. Monelle kuu-
lijalle oli korkeakoulun moni-
tahoisuus ja suuruus melkoi-
nen yllätys. Korkeakoulun 
opettajakunta käsittää lähes 
sata täyttä professoria, kuusi 
osastoa, erillislaitoksia ja tut-
kimusinstituutteja. Korkea-
koulun opiskelijamäärä on 
9000. Vuosittain valmistuu yli 
600 diplomi-insinööriä. 

Teknillinen korkeakoulu on 
viime vuosina kehittänyt voi-
makkaasti palvelutoimintaan-
sa, johon luetaan kuuluviksi 
tutkimuspalvelut, täydennys-
koulutus, tietopalvelut sekä 
mm. atk-palvelu. Markku 
Markkula kertoi omassa pu-
heenvuorossaan Teknillisen 

korkeakoulun täydennyskoulu-
tuskeskuksen toiminnasta ja 
kurssiohjelmasta, johon kuu-
luu noin kaksikymmentä tek-
nologiaan, tiedonhallintaan ja 
liiketoiminnan hallintaan pu-
reutuvaa pitkää kurssia. Kurs-
sitarjonta on kohdistettu pait-
si asiantuntijatehtävissä toimi-
ville myös yritysten keski- ja 
ylimmälle johdolle. Kurssit 
ovat yleensä kahden—neljän 
viikon mittaisia jaettuna use-
ampiin muutamien päivien pi-
tuisiin jaksoihin. Täydennys-
koulutuskeskus järjestää myös 
pätevöitymisdiplomiin johta-
vaa PD-opiskelua. PD-koulu-
tusohjelma laaditaan räätälin-
työnä jo muutamia vuosia työ-
elämässä toimineille diplomi-
insinööreille, arkkitehdeille, 
ekonomeille ja kauppatieteen 
maistereille, jotka esim. muut-
tuneen työtehtävän takia tar-
vitsevat uudenlaista ammatti-
taitoa. Tämä ohjelma on suun-

niteltu yhteistoiminnassa Hel-
singin Kauppakorkeakoulun 
kanssa. Upseerin tutkinnon 
suorittaneiden pätevöitymis-
koulutuksesta virisi vilkas kes-
kustelu. 

Ohjelma jatkui rastikoulu-
tuksena, jossa tutustuttiin 
multivision avulla Teknillisen 
korkeakoulun toimintaan, vi-
deoneuvottelutekniikkaan ja 
EuroPACE-satelliittiyliopiston 
toimintaan (European Prog-
ramme of Advanced Conti-
nuing Education). Teknillinen 
korkeakoulu välittää näitä sa-
telliitin kautta videoina välitet-
tyjä korkean teknologian ope-
tusohjelmia myös muille kor-
keakouluille ja teollisuudelle. 
Opetusaloina ovat mm. teko-
äly ja asiantuntijajärjestelmät, 
mikroelektroniikka ja teknolo-
giaohjelmien hallinta. 

Seuraavilla rasteilla yli-insi-
nööri Erkki Ruotsi luennoi it-
seohjautuvuudesta johtamis-

Rttarkastaja kertoi kokemuksistaan USArmyn johtajuustesteistä. Ilpo Linko — Rt-mies hänkin, Ola Lyy-
tinen, Torsti Lahti ja Pentti Vähäkallio kuuntelulla. Taaempana Kari Tarkiainen ja Jussi Haapala. 
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käytännössä ja Markku Mark-
kula avustajineen tutustutti 
osanottajat Macintosh-mikro-
tietokoneluokkaan ja mikrojen 
monipuoliseen ohjelmistovali-
koimaan, jota korkeakoulu jat-
kuvasti itse täydentää. 

Tilaisuus päättyi Teknillisen 
korkeakoulun tarjoamaan her-
kulliseen kirjolohikiusauk-
seen. 

Rastor-Center 
Sarjan viimeisenä kohteena oli 
puhtaasti kaupallista johtamis-
taidon koulutusta edustava Oy 
Rastor Ab, joka on suomalai-
sen teollisuuden omistama, 
noin 80 Mmk:n liikevaihtoa 
pyörittävä yritys. Koulutustoi-
minnan esittely tapahtui Ras-
tor-Centerin edustavissa kou-
lutustiloissa Lauttasaaressa. 

Yrityksen toimitusjohtaja Il-
po Linko ja varatoimitusjohta-
ja Yrjö Junkkari esittelivät 
Rastorin johtamiskoulutuksen 
monipuolista yleiskuvaa, min-
kä lisäksi oli järjestetty koulu-
tusohjelmamaistiaiset seuraa-
villa jokaista kiinnostavilla 
aloilla: 
— johtamistyylit ja strategiat 
— yrityskulttuurit 
— vaikuttamistaidot. 

Ohjelmat antoivat pikakat-
sauksen liikkeenjohdon ajatte-
lumalleihin ja nykyvirtauksiin. 
Keskustelu näillä luennoilla oli 
niin vilkasta, että luennoitsi-
joilla oli täysi työ pysyä aika-
taulussaan. 

Väliajalla aulassa pulppusi 
suosituksi tullut suihkulähde 
ja ohjelma päättyi marsalkan 
tapaan vorschmackiin. Mat-
kaevääksi saatiin vielä erin-
omainen johtamistaidon kirja; 
Henry O Golightly: Johtami-
sen eri tyylit. 

Lopuksi 
Studia Generalia -sarja "JOH-
TAMISKOULUTUS 2000" oli 

Johtamisen eri tyylit. Tässä harkitseva johtaja majuri Paavo Suoma-
lainen. 

onnistunut ja antoisa niille, 
joilla oli käytettävissään nuo 
kolme iltapuhdetta. Tilaisuu-
det muodostivat ainutlaatuisen 
kokonaisuuden läpileikkaukse-
na nykyvirtauksiin sotilasjoh-
tamisen, teollisen johtamisen 
ja johtamisvälineiden sekä lii-
ke-elämän johtamisen alueilla 
ja antoivat osanottajille var-
masti ajattelemisen aihetta se-
kä kipinän oman johtamistai-
tonsa edelleen kehittämiseksi. 
Johtaminen on toki upseerin 
työtä olipa hän aktiivipalve-
luksessa tai reservissä. Siksi vä-
hän kummastutti, että paikko-
ja jäi jonkin verran käyttämät-
tä; varsinkin, kun liikeyritykset 
maksavat vastaavan tasoisista 
koulutustilaisuuksista tuhansia 
markkoja. Tulisi muistaa se, et-
tä johtajina emme ole koskaan 
valmiit. Johtamistaito kehittyy 
vain opiskelemalla, johtamal-
la ja arvioimalla kriittisesti 
omia johtamissuorituksiaan. 

Yhdistyksemme johdolle on 
annettava raikuvat aplodit 
uuden ja innostavan toiminta-
tavan kehittämisestä. Tämän 
kaltaisen toiminnan luulisi in-
nostavan ja aktivoivan koko 
jäsenkuntaa. 

Jorma Vuohelainen 

ALLAKKAAN! 

RtUY järjestää yhdessä 
Meriupseeriyhdistyksen 
kanssa veljesillan Suomen-
linnan Upseerikerholla kes-
kiviikkona 27 päivänä syys-
kuuta. Tilaisuudessa esitel-
möi kommodori Sakari Vi-
sa aiheenaan: "Pohjois-Eu-
roopan sotilaspoliittisessa 
tilanteessa nähtävissä olevat 
muutokset'. 

Valmistaudu osallistu-
maan ja tutustumaan sa-
mantien uusiin perinnehuo-
neisiin. 

Vuosikokous pidetään Vaa-
sassa 16.11. Linja-autokul-
jetus järjestetään Helsingis-
tä. 
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Lauantaina 22.5. kello 12 lähti 
Kasnäsin satamasta ka Vahakarilla 
aurinkoisessa säässä Örön linna-
kesaarelle nelisenkymmentä ilois-
ta retkeilijää. Lisäksi mukaan tu-
li parikymmentä vaasalaista soti-
laskotisisarta. 

Örössä tutustuttiin saareen, syötiin lounas, kuultiin Ola Simolan selvitys alueella käynnissä olevasta ran-
nikkotykistön yhteisleiristä ja seurattiin tykkimiestaitokilpailua, jonka KotRPston varusmiehet voittivat 
ampumalla kuusi osumaa kymmenestä ennen nopeampaa, mutta vähemmän osumia saanutta henkilökun-
nan joukkuetta. 

RtUY:n 
kevät-
retki • • 

Oröön 

Pienen merikuljetuksen jälkeen siirryttiin busseilla Hiittisen saaren halki sen vanhalle saaristolaiskirkolle. 
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Kirkkoherran esiteltyä kirkkonsa ja seurakuntansa toimintaa, sekä leirin sotilaspastorin esitettyä apulaisi-
neen "minikirkkokonsertin", laskivat Ola Lyytinen, Torsti Lahti, Ola Simola ja Juhani Niska RtUY:n sep-
peleen pienelle sankarihaudalle. 

Kun linja-autoista oli tehty Kampelan kannelle "vesibusseja", jatkui matka Taalintehtaalle, jossa kierto-
ajelun jälkeen nautittiin siiasta. Ravintola Port Siden edessä Juhani Haapala, Torsti Lahti, Ola Simola, 
Timo Sario ja Jukka Vaaja. Kuvan otti Tirrosen Jallu. 
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16.5.1989 otettiin juhlal-
lisesti käyttöön lukusalin, 
kokouskabinetin, laivas-
tokabinetin ja rannikko-
tykistökabinetin käsit-
tävät perinnehuonetilat 
Suomenlinnan Upseeri-
kerholla. Tiloihin kaiva-
taan nyt käyttäjiä ja esi-
neistöä esim. tauluja. 

Meripuolustuksen perinne-
huoneet avattiin käyttöön 
Suomenlinnan Upseerikerholla. 

Meripuolustuksen yliluutnantit Lauri Helaniemi ja Heikki Myllyniemi paljastivat 12 tuuman putkesta lei-
katun perinnelaatan. 
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RtUY:n puheenjohtaja Torsti Lahti, Meriupseeriyhdistyksen puheenjohtaja Sakari Visa ja Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan puheenjohtaja Pekka J Mellavuo Rannikkotykistökabinetissa, josta vitriinin välio-
vi johtaa Laivastokabinettiin. 

m 

Tilaisuus päättyi illalliseen kerhon juhlasalissa, joka sekin on uusittuna upea tila käytettäväksi. 
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R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

ARKKITEHTUURITOIMISTO 
OSMO LAPPO 

EHON LEIPOMO OY 

ENSTO-INVEST OY 

HUONEKALUTEHDAS 
KORHONEN OY 

JKT TUOTANTO 

KONE-TUKKU OY 

KROMIPAINO OY 
Puh. (90) 750441 

KUSTANNUS OY OTAVA 

LAAKSOJEN MAITOKUNTA 

LAHDEN MAANSIIRTO 
J. UNELIS KY 

LOHJAN PAPERI OY 

MYLLYKOSKI OY 

OSUUSKUNTA 
MAITO AURA 

OY ALFRED A. 
PALMBERG AB 

POHJOLA-YHTIÖT 

RASVATUOTE OY 

RIIHIMÄEN KIRJAPAINO OY 

RIIHIMÄEN SANOMAT 

U.J. SAARNI & KUMPP. 

STARCKJOHANN-TELKO OY 

TURUN SATAMA 

TUUSULAN KTK OY 

VVALLAS MARIN 

OY VEHO AB RAISIO 

YHTYNEET 
PAPERITEHTAAT OY 

HUIPULLA 
Lapua menestyi erinomaisesti vuoden 1987 kilpailuissa. Pistooli-
ammunnassa Lapua .32 S & W Long Wadcutter oli ylivoimainen. 
Patruunalla voitettiin kaikki arvokilpailut Uusi .22 tuoteperhe teki 
läpilyönnin. Pistol King-patruunalla saavutettiin kaksi virallista 
maailmanennätystä. Menestys jatkui muissakin kilpakalibereissa. 
Ja metsästys - siinä uusi suosikki on nyt teholuoti Lapua Mega. 
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RT Ampuu 
Rannikkotykistön kovapanosammunnat ovat välttämättömiä. 

Rannikkotykistö suorittaa 
Pohjanlahden Lohtajalta Suo-
menlahden Kirkonmaahan 
ulottuvalla merialueella tänä 
vuonna yhteensä noin 40 am-
muntaa. 

Tiukan varotoiminnan ansi-
osta on vakavilta vahingoilta 
vältytty koko maamme itsenäi-
syyden ajan. Aina silloin täl-
löin tulee ilmoituksia, että on 
ammuttu kovin lähelle jotain 
venettä. Kun etäisyyden arvi-
ointi on merellä matalasta ve-
neestä erittäin vaikeata voi lä-
hes Stadionin tornin korkuinen 
iskemäpatsas antaa vaikutel-

man lähelle tulleesta osumas-
ta, vaikka maalilauttaakaan ei 
ole näkyvissä. 

Rannikkotykistön kovapa-
nosammunnoista julkaistaan 
varoilmoitus Yleisradiossa ja 
paikallisissa sanomalehdissä 
kahtena ammuntaa edeltänee-
nä päivänä. Merellä liikkujien 
tulisi seurata näitä tiedotuksia 
ja välttää mahdollisuuksien 
mukaan vaara-alueiksi määri-
teltyjä merialueita. Ammunnat 
eivät estä merellä ammatikseen 
kulkevien liikkumista. Tulo va-
rosektoriin keskeyttää ammun-
nan. Tehokas varo-organisaa-

tio takaa turvallisuuden. On 
kuitenkin turhauttavaa ja lähes 
kohtuutonta, että tyynessä lil-
luva huvivene odotuttaa tunti-
kaupalla harjoituksissa olevia 
satoja varusmiehiä ja reservi-
läisiä. 

Jos ampumatoiminta ai-
heuttaa joillekin pientä epä-
mukavuutta, niin kaikkina 
vuorokauden aikoina läpi vuo-
den toimiva merivalvonta pal-
velee vähintäänkin vastaavasti 
merenkulkijoiden turvallisuut-
ta. 

Ja onhan ne omat kun am-
puu. 

"blAbähskar" 

saan ammunnan aikaan lin-
nakesaarien lähivesillä, 
'lauiän linnakkeen vaara 1-

alue määriteltäi-
siin: 20 km sektorissa, 
jonka vasen raja on 
Saunasaari - piste 59 
astetta 15 minuuttia 
pohjoista leveyttä, 23 
astetta 10 minuuttia 
itäistä pituutta, oikea 
raja Saunasaari -
Orrskär - Bläbärskär. 

Tältä se näyttää. Käsitteistö. 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

SUOMENLINNAN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Kuvallista 
perinnettä 

Suomenlinnan rannikkotykistörykmentti on perinteisesti maalauttanut komentajansa muotokuvan tämän 
jätettyä rykmentin seuraajalleen. 
8.12.1988 paljastettiin rykmentin esikunnassa Santahaminassa 12. komentajan, eversti J A Niskan taiteilija 
Ulla Bäckmanin taidokkaasti maalaama muotokuva. 
Kutsuvieraina olivat tilaisuudessa Santahaminan joukko-osastojen ja rykmentin perinneyhdistyksen tukiyh-
teisöjen edustajat. 
Luovutuspuheen piti perinneyhdistyksen puheenjohtaja evl Markku Oila. Airueina rouva Ritva Artell ja 
sotm Juha Hakala. 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

SUOMENLINNAN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

HELSINGIN VARUSKUNNAN PÄÄLLIKÖN 
EVERSTI (4.6. KENRAALIMAJURI) 
OLLI REKOLAN PUHE SlRtR:N 
VUOSIPÄIVÄNÄ 

SlRtR:n Herra Komentaja! 
Vuosipäiväparaatin rannikkotykkimiehet! 

Kenraalimajuri 
Olli Rekola 
Rannikko tykistö 
onnittelee! 

SIRtR on keskeinen, tärkeä ja 
monella tavalla vahvasti Hel-
singin varuskuntaan ja Helsin-
kiin liittyvä aselajinsa joukko-
osasto. Sen pitkä merellinen 
vastuualue Uudellamaalla ko-
rostaa rykmentin merkitystä. 
Se on myös aselajinsa kehittä-
jä, kokeilija ja asetekninen 
eteenpäinviejä. Voidaan sanoa, 
että se mitä SIRtR on tänään, 
sitä ovat muut aselajin joukko-
osastot huomenna — koros-
taakseni Teidän aselajitaitoj an-
ne ja kalustonne uudenaikai-
suutta. Kehittämis- ja jatko-
koulutustehtävä lähivuosina 
yhä osaltanne kasvaa. SlRtR:n 
tärkeys aselajinsa puitteissa ko-
rostuu entisestään. 

Samalla rykmentti olemas-
saolollaan, valmiudellaan, har-
joituksillaan ammuntoineen 
on osa pääkaupunkimme puo-
lustusta. Rauhan ajan työllään 
se luo uskottavuutta puolus-
tuksemme toimivuuteen ja on 
osa rannikko- sekä meripuo-
lustuksemme kokonaisuutta. 
Yhtenä pääkaupungin joukko-
osastoista on SIRtR osoittanut 
yhteistyö- ja tulosvalmiutta, 
josta haluan juhlapäivänänne 
rehellisesti kiittää Teitä, Herra 
Eversti, kuin myös koko 
SlRtR:ä. Tämä erinomainen 
joukko, jolla on kyky toimia 
rannikkomme kovissa olosuh-
teissa ja sen ehdoilla, on tun-
nettu hyvistä tuloksistaan toki 
alueensa ulkopuolellakin. 

Helsingin varuskunnalla, la-
kisääteisiä tehtäviään rauhan 
aikana toteuttaessaan, on mo-
nitahoisia yhteiskunnallisia 
vaikutuksia. Täällä yhteistoi-
minta- ja avustusvelvoitteem-
me ulottuvat paikallisista teh-
tävistä aina valtakunnallista 
luokkaa oleviin tukisuorituk-
siin asti. Tämän ison — laajal-
la alueella — operoivan jouk-
ko-osaston — SlRtR:n — osal-
ta asia erityisesti painottuu. 
Pääkaupungin alueella eri ta-
soilla toteutettu yhteistoimin-
ta on liittänyt pääkaupungin 
sotilaat kiinteäksi osaksi pää-
kaupunkia. Yhteistyöhön uh-
ratut varat ja toiminta ovat 
edistäneet täällä kansalaisval-

miuksia tavalla, johon voimme 
olla tyytyväisiä. 

Samalla kun me sotilaat 
vuosipäivänänne kunnioitam-
me rykmentin juuria ja lipun-
nostoa Suomenlinnan valleilla, 
korostamme työssämme ha-
luamme toimia yhteistyössä 
nyky-yhteisk untamme edusta-
jien ja eri organisaatioiden 
kanssa. Rannikkotykkimiehet, 
saariston osana, ovatkin aina 
— kenties paremmin kuin me 
muut — ymmärtäneet lähim-
mäistään, avun ja yhteistyön 
merkityksen. Tähän toimivaan 
rannikkotykistön kokonaisuu-
teen kuuluvat oleellisena osa-
na koko henkilökunta, siviili-
työntekijät ja sotilaskotisisa-
remme rannikolla. 

Haluan vuosipäivänänne 
Helsingin varuskunnan puoles-
ta antaa tunnustuksen Teille 
hyvistä koulutus-, valmius- ja 
paraatisuorituksista. Työllänne 
ja arjen aherruksellanne olet-
te osaltanne luoneet rakentavaa 
kuvaa joukko-osastostanne, 
varuskunnastamme täällä pää-
kaupungissa kuin muuallakin, 
sotilasläänistämme ja puolus-
tusvoimistamme. Se on Teidän 
asevelvollisuuttanne parhaim-
millaan. Olette näin tukeneet 
osaltanne tämän kansan uskot-
tavuutta ja yleisen asevelvolli-
suutemme tärkeyttä sekä täyt-
täneet velvollisuutenne rehdil-
lä suomalaisella tavalla. 
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Isosaari 
Saapumiserä 1/39 
Aseveljet koolla 50 vuoden jälkeen 

Viis ikymmentä vuotta sitten he lmikuun kolmantena päivänä v u o n n a 1939 astui 
94 nuorta pääosin 1917 syntynyttä miestä palvelukseen Isosaaren linnakkeelle. 
18 päivänä huhtikuuta tänä v u o n n a 17 heistä kokoontu i Isosaareen vahvennet-
tuna vanhemmalla marraskuun 1938 ikäluokalla. Tänään yli se i t semänkymmen-
tävuotiaat vanhat soturit toivat terveisensä he lmikuun saapumiserälle vuos imal-
lia 1989. "Kukaan meistä ei aavistanut sodan syttyvän vielä saman v u o d e n ku-
luessa", olivat veteraanipäivän eniten toistetut sanat. 

SUOMENLINNAN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Tässä tämä kunniakas porukka on. Odotellaan siirtymistä Isosaaren laiturilla "Vaarlahteen". Taisteltu on 
mm. Suomenlahdella, Laatokalla ja Äänisjärvellä. Maarintamilla on oltu sekä jalkaväessä että tykistössä. 
On hyökätty, viivytetty, ammuttu — ja odotettu lomia. Veteraaneiksi meitä nimitetään. 
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Isosaareen helmikuussa 1939 asevelvollisiksi saa-
punut ikäluokka on harrastanut yhteistoimintaa 
kymmenien vuosien ajan. Verestäen muistojaan 
50 vuoden takaa, naapuri-ikäluokilta hieman 
täydennystä ottaen tämä ikääntynyt ja jo sodis-
sa harventunut ikäluokka vieraili aikoinaan hy-
vin tutuksi tulleessa Isosaaressa. Matka tehtiin 
huhtikuun 18. päivänä "Vaarlahti"-aluksella. 

Retkeilyn teki unohtumattomaksi se ystäväl-
lisyys ja asiantuntemus, jota vierailijoita kohtaan 
osoittivat niin Suomenlinnan rannikkotykistö-
rykmentin komentaja, eversti Asko Kilpinen kuin 
patteriston komentaja, majuri Paavo Suomalai-
nen, sekä linnakkeen päällikkö, kapteeni Timo 
Junttila ja vääpeli Harri Takala. 

Koska ei ole mahdollista kertoa jotakin kai-
kista vuonna 1939 parikymppisistä pojista, ote-
taanpa esimerkiksi vaikkapa kakkosryhmä, josta 
Suuri Viikatemies on tähän mennessä poistanut 
rivistä kaikki muut, kahta — Alhon Perttiä ja 
Reiman Erkkiä — lukuunottamatta. 

Ryhmäämme kuului kaksi Eeroa, Eero Vihe-
riäkumpu ja Eero Leikas. Edellinen, TUL:n pai-
nonnostomestari, jäi Pataljoona Kiveliöön kuu-
luvana pikakiväärinsä taakse Viipurinlahden 
Pulliniemeen Talvisodan raskaina päivinä ja jäl-
kimmäinen kaatui jalkaväessä jatkosodan vuo-
sina. 

Ryhmänjohtaja-alikersanttina oli Heikki Ki-
viluoto Raumalta. Erinomainen musiikkimies ja 
myöhemmin sosiaalipäällikkö. Hän sävelsi ja sa-
noitti mm. laulun "Syvä-Rauman pikisilmäfli-
kasta". Toivoi pääsevänsä tähän tapaamiseen, 
mutta ei kerinnytkään. 

Edesmenneitä ovat niinikään vahva maanvil-
jelijä Arvo Leino Vihdistä, taksiautoilija Esko 
Kankkunen Helsingistä sekä Pentti Laitio, joka 
teki elämäntyönsä Atlantin takana, viimeksi suu-
ren lentokonetehtaan menestyvänä alihankkija-
na. Sigurd Kilpinen, rauhallinen, joviaali portieri 
sai väkivaltaisen lopun. Kunnia poikien muistol-
le. E.R. 

"Tervetuloa vanhaan kotisaareenne", toivotti linnakkeen päällikkö, kapteeni Timo Junttila. Tapausta to-
teamassa oikealta vääpeli Harri Takala, Arvo Handolin Laajasalosta, Sami Pyy Pohjois-Haagasta kuten 
Veikko Kuosmanenkin. Sinivuoren Kale asuu Vantaalla. Eero Jomperosta näkyy vain puolikas. 
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Tykkimestari Toivo Varis oikealla on muiden mukana kuuntelemassa 
selvitystä Tampellan 130 TK tykin ominaisuuksista. Taustalla vanha 12 
tuuman torni. Toivon vieressä Eero Isojärvi, Pertti Alho, etualalla Ar-
vo Handolin, Pentti Pietilä (kalastaja Velkualta) ja Heimo Orden kip-
parilakissaan. 

< 

Yhtä hyvät sapuskat kuin ennen Mata-Harin (emäntä Matilda Räisä-
sen) aikoina, totesivat tyytyväiset ja kylläiset vierailijat. Oikealla sei-
somassa Reino Saisio jakamassa pöytäkunnalleen keittoa. 

Kun aikanaan kenttäharmaat tou-
hut Isosaaressa aloitettiin, luki al-
manakassa helmikuun alkupäivi-
nä Heloisa, Aamu, Utria. Ja Ut-
rian päivästä alkoi höykky — tiuk-
ka, mutta oikeudenmukainen — 
tykkimestari Toivo Pihkasen, Vä-
hätalon Antin, Valtosen ja muiden 
komennossa, pakinoi Reiman 
Erkki. 
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Alhon Pertti sai ansiokkaan tehtävän, kukkien ojentamisen linnakkeen toimistotytölle, Minna Vikeväkor-
valle Inarista. Tehtävä hoitui tyylikkäästi kuten vanhalta urheilumieheltä sopi odottaakin. Lajeinahan oli-
vat mm. nyrkkeily, soutu, jalkapallo, yleisurheilu — haitarinsoitto sekä meritaimenten ja lohien tyrskyka-
lastus. 
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Kurssit päättyvät. 
Johtajia kentälle. 

RANNIKKOTYKISTÖKOULU 

Maavoimien reserviupseeri-
kurssi 190:n rannikkotykistö-
linja päättyi Rannikkotykistö-
koulussa Kansallisena Veteraa-
nipäivänä 27.4.1989. 

Upseerikokelaiksi ylennet-
tiin 66 opintonsa päättänyttä 
upseerioppilasta. Kurssilla 
koulutettiin myös viestilinja, 
joka toimeenpannaan vain ker-
ran vuodessa. 

Reserviupseeriliiton kunnia-
miekalla ja Rannikkotykistö-
säätiön stipendillä palkittiin 
kurssin priimus upseerikokelas 
EQJ Majander laskinlinjalta. 
Muiden linjojen parhaat olivat 
JK Mikkonen tulenjohtolinja, 

MO Kirjavainen tykkilinja ja 
VH Kullberg viestilinja. 

Meri- ja rannikkopuolustus-
tamme on Rannikkotykistö-
koulussa esitelty kevään ku-
luessa: 
— Unkarin puolustusministe-

ri Ferenc Karpatille 23.3., 
— Itävallan Puolustusvoimien 

komentajalle, kenraali Oth-
mar Tauschitzille 25.5., 

— norjalaiselle sotilasvaltuus-
kunnalle 20.4. 

Koulussa ovat vierailleet 
myös Keltaisen Rykmentin pe-
rinneyhdistys ja Porvoon Re-
serviupseerikerho. Koulu on 
myös asettanut kalustoaan 
maanpuolustuskursseille, soti-
lasasiamiehille ja reserviläisjär-
jestöille järjestettyihin näytök-
siin. 

Yhteisleirille Saaristomeren 
alueella 16.—25.5. Rannikko-
tykistökoulu osallistui kaikilla 
kursseillaan. 
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R T K A P T E E N I K U R S S I P Ä Ä T T Y I 

Viime vuoden elokuun 29. päi-
vänä aloitti 11 rannikkotykis-
tön yliluutnanttia vajaan vuo-
den kestäneen opiskelujakson 
Rannikkotykistön kapteeni-
kurssi 31:llä. Kurssi päättyi 
9.6.1989. Kurssin pääopettaji-
na toimivat everstiluutnantti 
Eino Räihä ja kapteeni Matti 
Rautonen. 

Kurssin 186 opiskelupäivää 
täyttyivät viime syksynä pää-
asiassa luokkaopinnoista, tä-
män vuoden kevään ollessa lei-
riaikaa. Karttaharjoituksissa 
kurssi käsitteli monipuolisesti 
linnaketta, rannikkorykment-

tiä ja torjuntapatalj oonaa eikä 
uusi jääkäripataljoonakaan ole 
vieras. Ammunnan johta-
jan tehtäviin pätevöidyttiin 
VaaRPston henkilöstön opas-
tamana Lohtajalla, RtK:n lei-
rillä Isosaaressa ja aselajin yh-
teisleirillä Saaristomerellä. Tu-
lenjohtokomentajan tehtäviä 
puntaroitiin monelta kantilta 
koulutushallin harjoituksissa, 
Merisotakoulun ja Tykistökou-
lun harjoituksissa sekä Isosaa-
ren ja yhteisleirin ampumahar-
joituksissa. 

Runsaan yhdeksän kuukau-
den aherruksen tuloksena 

joukko-osastot saavat moni-
puolisesti koulutetut nuoret 
upseerit takaisin jokapäiväi-
seen palvelukseen. Tasaisen 
kurssin priimukseksi selviytyi 
ylil Pentti Miettinen, rannikko-
tykistöaineiden parhaana pal-
kittiin ylil Ismo Rairama. Par-
haan tutkielman kirjoitti ylil 
Mikko Santavuori. 

ONNITTELUT KURSSIN 
SUORITUKSESTA. Muista-
kaa, rannikkotykistöaselaji ei 
ole vain terästä ja tekniikkaa, 
se on myös IHMISIÄ. 

E Rä 

Rannikkotykistön kapteenikurssi 31. 
Edessä vasemmalta Pentti Miettinen, Reijo Kinnunen, Matti Rautonen, Eino Räihä, Mikko Santavuori, 
Martti Skyttä ja Pauli Salo. 
Takarivissä Sakari Martimo, Kimmo Lähdevirta, Veijo Taipalus, Mikko Suomela, Matti Vainionpää ja Is-
mo Rairama. 
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Tervetuloa 
Gyltöhön! 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN PÄIVÄ 
22.7.1989 

Rannikonpuolustaja in päivän kokoontumispaikka o n tänä v u o n n a maai lman iha-
n i m m a s s a saaristossa, Gy l tön saarella. M e turkulaiset kiltasisaret ja -veljet toi-
v o m m e näkevämme m a h d o l l i s i m m a n m o n e n u lkopuol i sen kiltaveljen ja -sisaren 
j o u k o s s a m m e viet tämässä kesäpäivää ja -iltaa j o u k o s s a m m e . Siis tervetuloa run-
sain j o u k o i n seuraamme! 

O h j e l m a m m e o n seuraava: 

kel lo 14 .00 s a a p u m i n e n G y l t ö h ö n omi l la l inja-autoil la. 
1 4 . 0 0 — 1 4 . 1 5 Rykment in komentajan ja killan puheenjohtajan tervehdys-

sanat. 
1 4 . 3 0 — 1 5 . 3 0 L innakkeen esittely. 
1 5 . 3 0 — 1 7 . 0 0 R u o k a i l u . 

(Alkupalat , paistettu lohi , k a h v i + j ä ä t e l ö ) 
Kahvin a ikana katsaus TurRtR:n 50-vuotishistori ikki in . 

17 .15 Si ir tyminen varuskuntakerhol le . 
1 7 . 1 5 — 2 1 . 0 0 Kerhoi l ta ja tanssia . 
2 1 . 0 0 Pa luu kot ipaikkakunni l le . 

Paluu on sen tähden järjestetty näin aikaiseksi, koska rykmentillä ei ole mahdollisuutta järjes-
tää majoitusta. 
Kuljetukset: Muualta tulevia toivotaan saapumaan linja-autoilla Gyltöhön, koska saaressa lii-
kutaan autoilla ja kerhon edessä paikoitustila on melko pieni. 
Osanottomaksu 90 markkaa suoritetaan ruokailun yhteydessä. Osanottoilmoitukset 15.7. men-
nessä Toivo Veriölle, Aurakatu 15 A 1, puh. 311 217 tai Irmeli Mäihämäelle, puh. 921-655 611 
(virka-aikana). 

Turun Rannikkotykistökilta 
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Hangon rintamamuseo 

Hangon rintamamuseo sijaitsee sodanaikaisella rintamalohkolla 
Lappohjan kylän tuntumassa. 

Karjaan sotaveteraanit rakensivat museon joka avattiin kesällä 
1987. 

Erikoisnäyttelyiden avulla haluamme syventää kansalaisten tie-
toja maamme vaikeista vuosista 1939—1945. 

Maastossa missä museo on, käytiin taisteluja kesällä 1941. Maas-
tossa löytyy vielä runsaasti jäännöksiä silloisista puolustuslaitteista. 
Tulemme entisöimään osan niistä näyttääksemme kiinnostuneille 
millaisia ne olivat. Pyrimme museossa myös antamaan kuvan sii-
tä millaisissa olosuhteissa muun osan Suomen kansaa oli tultava 
toimeen sodan aikana, säännöstelyineen ja puutteineen. 

Museon yhteyteen on rakennettu kanttiini. Kanttiinin nimi on 
BUNKKERIKUKKA. Nimen se on saanut kanttiinilta joka sodan 
aikana toimi n. 4 km täältä Harparskogin bunkkerin vieressä. 

Oma osasto on myös silloisella vastustajalla, mutta aineiston vä-
hyyden takia se ei ole suuri. 

Teemme myös kunniaa vapaaehtoisille maanpuolustus- ja vas-
taaville järjestöille, kuten SUOJELUSKUNNALLE, LOTTA 
SVÄRDILLE ja SOTILASKOTIJÄRJESTÖLLE. Näitten kaikkien 
vapaaehtoisuuteen pohjautuva panos oli osaltaan ratkaiseva pon-
nisteluissa vaikeina vuosina. Tällä lohkolla taisteli suomalaisten rin-
nalla ruotsalainen vapaaehtoispataljoona. 

SRLOON 

HELS/NåFDRS 

TPM/l/SftRRJ 

HR N KO HRNGÖ 
LRPPOHJR 
LRPPU/K 

14 

RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

1 
I 

1 
4 

1 
KYMINLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ KILTA 

Kesän toimintaa 

22.07. 
Lähdemme Rannikkopuolus-
tajain päivän viettoon Turun 
Rannikkotykistörykmentin 
Gyltön linnakkeelle. Gyltö on 
yksi upean Turun saariston 
uloimmista saarista. Matka 
tehdään tilausajoautolla. Sillä 
pääsemme saarien, siltojen ja 
lauttojen muodostamaa reittiä 
perille asti. Emme ole saaneet 
vielä tarkempia tietoja päivän 
ohjelmasta, ja matkakustan-
nuksista voimme sanoa ainoas-
taan että matkan osuus tulee 
olemaan 100:— hengeltä. Mat-

ka on yksipäiväinen. Sitovat il-
moittautumiset 10.07. mennes-
sä Pusalle puh 21214 tai Pek-
kolalle puh. 61871. Lisätietoja 
myöhemmin mm. lehtien 
muistettavia osastolla. 

12.08. 
Merellisen päivän vietto. Tänä 
kesänä käymme Haapasaares-
sa ja Vanhankylänmaassa. 
Haapasaaressa viivähdämme 
noin tunnin verran. Vanhanky-
länmaassa onkin sitten mah-
dollisuus tutustua saareen, 
saunoa, uida ja paistaa mak-
karaa. Kilta järjestää jälleen 
makkaroita ja juomia tunne-
tusti edulliseen "kiltahintaan". 
Lähtö Kuusisesta klo 09.00. 

Paluu Vanhankylänmaasta klo 
16.00. Ilmoittautumiset joko 
Pusalle puh. 21214 tai Pekko-
lalle puh. 61871 06.06. mennes-
sä. 

Johtokunnan keskusteluissa 
ovat ehdolla olleet muutamat 
muutkin tapahtumat. Sellaisia 
ovat mm. tutustumismatka 
Manner Oy:n tuotantolaitok-
sille Kouvolaan ja Kuusankos-
kelle sekä Salpalinjan museo-
alueeseen Miehikkälään. Mie-
lenkiinnosta kyseisiin kohtei-
siin olisi mukava saada vinkke-
jä edellä oleviin tapahtumiin il-
moittautumisten yhteydessä. 

Muistathan, että kaikki em. 
tapahtumat ovat koko perheel-
le suotavia tilaisuuksia. 

Muistokorsu "Kultainen Rauha" — Den Gyllene Freden. 
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Täyden palvelun 
PC-toimittaja. 

KOKO MAAN KATTAVA 
KONTTORIVERKOSTOMME 
TARJOAA 
PAIKALLISESTI: 

- asennuksen ja huollon 
- systeemituen 
- laitteistojen esittelyn ja 

myynnin 

.. Ja kaikki tämä sisältyy 
laitteiston hintaan! 

lo 
!""""" 

Tuotevalikoimaamme kuuluvat 
IBM PS/2-sarja, HP Vectra ja 
Toshiban kannettavat 
tietokoneet. 

X SOPHISTICS 
Olarinluoma 12 
02200 ESPOO 
(90) 423 366 

Valtakatu 22 
45100 KOUVOLA 
(951)254 805 

Vuoksenniskanne 81 
55800 IMATRA 
(954) 34 744 

Itkonniemenkatu 21 
70500 KUOPIO 
(971)118 568 

Asemakatu 29 
90100 OULU 
(981)220 611 

Lukkarlantie 2 
21280 RAISIO 
(921) 811 666 

P e r s o n a l G r o u p O y Kuninkaankatu 21 Valtakatu 7 
33210 TAMPERE 28100 PORI 
(931) 226 700 (939) 327 277 
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KILTOJEN JOHTO UUSIUTUI VOIMAKKAASTI 
ERKKI INKINEN JATKAA LIITON PUHEENJOHTAJANA 

Maanpuolustuskiltojen liitto 
ry piti vuosikokouksensa 23.4. 
Satakunnan Lennostossa Pirk-
kalassa. 

Liiton puheenjohtaja Erkki 
Inkinen loi katsauksen liiton 
25-vuotisjuhlavuoden toimin-
taan todeten sen olleen tulok-
sekkaan ja jäsenmäärässä ta-
pahtuneen huomattavaa lisäys-
tä. 

Neljä jäsentä vaihtui 
liittohallituksessa 
Merkittävin tehtävävaihdos 
johtui liiton ensimmäisen vara-
puheenjohtajan, professori 
Antero Kallion luopumisesta 
liiton johdosta. Hänen tilalleen 
valittiin yksimielisesti toimitus-
johtaja Pertti Berg Lahden 
seudun Tykistökillasta. 

Erovuoroisten hallituksen 
jäsenten tilalle valittiin raken-
nusneuvos Jaakko Halkola 
Panssarikillasta, johtaja Erkko 
Kajander Rannikkojääkärikil-
lasta ja osastopäällikkö Teppo 
Takio Turun Ilmatorjuntakil-
lasta. Erovuorossa olevista 
vain toimitusjohtaja Martti 
Rusi Viestikillasta valittiin uu-
delleen. 

Liittohallituksessa jatkavat: 
Rehtori Ilmari Ojala Ratsu-
mieskiilasta, kapteeni evp Tuo-
mo Salo Pohjan Prikaatin kil-
lasta, evl Pertti Suominen Uu-
denmaan Jääkäripataljoonan 
killasta ja toimitusjohtaja Rei-
jo Turunen Savon Prikaatin 
killasta. 

Liittoneuvoston puheenjoh-
tajaksi valittiin toimitusjohta-
ja Juhani Kolehmainen ja va-
rapuheenjohtajaksi evl evp Toi-
vo Lehmusvirta — molemmat 
yksimielisesti uudelleen. 

SUOMEN SOTIEN 
MUISTOLAUTANEN 

Tasavallan presidentti Mauno 
Koivisto sai kansallisena vete-
raanipäivänä presidentin lin-
nassa järjestetyssä tilaisuudes-
sa vastaanottaa Suomen sotien 
1939—1945 muistolautasen en-
simmäisen kappaleen. Suomen 
Sotilas — aikakauslehden 
tuottaman muistolautasen luo-
vuttivat Maanpuolustuskilto-
jen liitto ry:n puheenjohtaja 
Erkki Inkinen ja everstiluut-
nantti Toivo Lehmusvirta. 

Muistolautasen aiheena on 
70-vuotisjuhlavuottaan viettä-
vän Suomen Sotilaan kansiku-
va sotavuodelta 1942. Siinä lu-
mipukuiset sotilaat valmistau-
tuvat talvisessa yössä puolus-
tustaisteluun. Muistolautasella 
maamme vahvin, yhtäjaksoi-
sesti ilmestynyt maanpuolus-
tuslehti haluaa osoittaa kunni-
oituksensa kaikille niille mie-
hille ja naisille, jotka ovat tur-
vanneet maamme vapauden 
ase kädessä tai kotirintamalla. 

Suomen Sotilas toivoo, että 
lautanen löytäisi paikkansa 
mahdollisimman monessa suo-
malaiskodissa. Se on sopiva 
kiitollisuuden osoitus elämän-
sä ehtooseen asettuneelle vete-
raanille ja velvoittava lahja tä-
män päivän vastuuta kantaval-
le reserviläiselle tai asepalve-
lukseen astuvalle nuorukaisel-
le. Muistolautasen hinta on 145 
mk. Siitä on myös otettu 50 
kappaleen numeroitu sarja, jo-
ka maksaa 900 mk/kpl. 

Sotiemme veteraanit ovat ol-
leet keskeisesti vaikuttamassa 
maanpuolustuskiltatoiminnan 
syntyyn ja luoneet sille kestä-
vän aatteellisen perustan. 
Maanpuolustuskiltojen liitto 
ry:n, sen 77 jäsenkillan ja 
34 000 henkilöjäsenen kunnia-
tehtävänä on veteraanien pe-
rinnön vaaliminen ja siirtämi-
nen nuoremmille sukupolville. 

Tähän maanpuolustuskil-
loilla on erinomaiset mahdol-
lisuudet, koska ne ovat avoimia 
kaikille ikään, sukupuoleen, 
sotilasarvoon ja poliittiseen 
näkemykseen katsomatta. Val-
takunnallisena yhdyssiteenä 
toimii Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry:n omistama Suomen 
Sotilas -aikakauslehti. Lehden 
tilaushinta on maanpuolustus-
kiltojen jäsenille 50,—/vuosi-
kerta ja muille 100 mk. 

Suomen sotien 1 9 3 9 - 4 5 

MUISTOLAUTANEN 

L a u t a n e n on pa ine t t u s i n i s e n s ä -
vy i l l ä j a s e n ha lka is i j a o n 19 cm. 

HINTA: 
1 4 5 : - + p o s t i - j a p a k k a u s k u l u t 2 5 : -

T I L A U S O S O I T E : 
K U S T A N N U S OY S U O M E N MIES 

P O H J O I N E N H E S P E R I A N K A T U 15 A 6 
0 0 2 6 0 H E L S I N K I 

PUH: ( 9 0 ) 4 9 6 189 

T I L A U S L I P U K E 

T i laan k p l S u o m e n s o t i e n 

m u i s t o l a u t a s t a p o s t i e n n a k o l l a . 

n imi 

o s o i t e 

p o s t i n u m e r o 

p o s t i t o i m i p a i k k a 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Killan sääntömääräinen vuosi-
kokous pidettiin Katajanokan 
Kasinolla 22.3.89. Lähes 50 jä-
senen läsnäollessa johtokun-
nan jäsenten lukumääräksi 
vahvistettiin 10 jäsentä ja seu-
raavat henkilöt: 

Pekka J Mellavuo puheen-
johtaja, Reijo Telaranta va-
raphj, Taisto Jokinen, Pekka 
Ahtola, Lasse Arlander, Tapa-
ni Puska, Kalevi Lallukka, 
Jouko Liiri, Raimo Partinen, 
Jaakko Santala ja Helmut 
Hess sekä jokaiselle henkilö-
kohtaiset varamiehet. Talou-
denhoitajana ja jäsenrekisterin 
hoitajana jatkaa Viljo Mark-
kanen ja sihteerinä Kauko 
Pyyskänen. 

Kajanuksen sauna on muu-
ten kokonaan kunnostettu hie-
noon kuntoon, joten kannat-
taa lähteä tutustumaan ja sau-
nomaan (uusi nopea sähkö-
kiuas) jäsensaunapäivinä. Jär-
vössä jäät ovat tehneet taas 
kepposia laitureille, joten jo-
kaisen aktiivisen Järvökävijän 
panosta kaivataan. 

Vesille veikot 

Killan, Meriupseeriyhdis-
tyksen, Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistyksen ja Suomenlin-
nan upseerikerhon yhteinen 
perinnehuoneisto on valmistu-
nut Suomenlinnassa, upseeri-
kerhon rakennuksessa. Tilan 
vihkiäistilaisuutta vietettiin 
16.5. ja huoneistoa on tarkoi-
tus käyttää kokoustilana sekä 
perinneaineiston esittely- ja 
säilytyspaikkana. 

Muistathan, että sinut on 
vakuutettu, jäsenmaksuun si-
sältyen, tapaturman varalta 
osallistuessasi killan tilaisuuk-

siin. Lisäksi jäsenetuna saat 
Linnake, Suomen Sotilas ja 
Rannikon Puolustaja lehdet. 
Mikä arvokkainta, sinulla on 
mahdollisuus nauttia hienosta 
saaristoluonnosta, asua veloi-
tuksetta upeassa hirsihuvilassa 
1—2 viikkoa, kalastaa, sau-
noa, sienestää ym. ym. vasta-
tessasi Järvön päivystyksestä 
sinulle sopivana ajankohtana. 
Päivystysvuoroja on vielä va-
paana ensi kesäksi. Tarkempia 
tietoja antaa Raimo Partinen 
puh. 2962466 toim. 

Pekka J Mellavuo 
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KAPTEENI RES 
REIJO TELARANTA 

Kiltatoiminnan 
kolmas aalto 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta on siirtymässä 
toiminnassaan uuteen vaiheeseen. Jokaisen jäsenen 
onkin nyt syytä olla valppaana, ettei käännöksessä 
pyllähdä rattailta kuvittelemalla kuuluvansa kiltaan, 
jollaista ei enää ole olemassakaan. 

Yhteiskuntatieteilijät puhuvat 
mielellään kehityksen aalloista. 
Esimerkiksi kuuluisa amerik-
kalainen tulevaisuudentutkija 
Alvin Toffler on nimennyt 
teollisuuden ja työelämän ke-
hityksen perusteella meidän 
nyt elämämme ajan "kolman-
neksi aalloksi". 

Historioitsijat puolestaan 
numeroivat mielellään tasaval-
toja ja valtakuntia puhumalla 
esimerkiksi kolmannesta valta-
kunnasta tai toisesta tasavallas-
ta. 

Myös kiltatoiminnassa voi-
daan ottaa kehityksen havain-
nollistamiseksi käyttöön sama 
menetelmä. 

Rannikkotykistökiltamme 
"ensimmäinen aalto" alkoi 
1950-luvulla, jolloin sodista 
palanneet veteraanit perustivat 
ensimmäiset killat tapaami-
siensa ja muistelujensa kehyk-
siksi sekä maanpuolustushen-
gen perinteiden vaalijoiksi. 
Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta ry. oli tuolloin vain val-
takunnallisen Rannikonpuo-
lustajain Killan Helsingin pai-
kallisosasto. 

Kiltamme "toinen aalto" 
merkitsi sukupolvenvaihdosta, 
jossa mukaan tulivat voimak-
kaasti ne, joilla ei ollut sota-
muistoja. Painopiste siirtyi en-
tisen vaalimisesta uuden teke-
miseen. Kilta itsenäistyi, otti 
oman nimen, hankki oman li-
pun ja rekisteröityi. 

Muutaman vuoden aikana 
johtokunnan keski-ikä lähes 
puolittui ja killan vastuunkan-
tajien taustat alkoivat muistut-
taa minkä tahansa rotary- tai 
lionsklubin johtokunnan ra-
kennetta. Mukaan vedettiin ja 
mukaan tuli niitä, jotka olivat 
tottuneet ottamaan ja kanta-
maan vastuuta myös työelä-
mässä. Tältä pohjalta punner-
rettiin läpi Kajanuksen saunan 
entisöinti Upinniemen kärjes-
sä ja talkoiltiin pystyyn Kilta-
maja rantasaunoineen Järvön 
saareen. Kiivaimmassa vai-
heessa killan johtaminen ja 
johtokunnan toiminta tarkkoi-
ne ja tiukkoine vastuualuei-
neen sekä tiiviine kokoontumi-
sineen muistutti pikemminkin 
yrityksen johtoryhmää kuin 
järjestön päättävää elintä. 

Perinteet velvoittavat 
ja myös rasittavat 

Kiltatoiminta on perinteisesti 
ollut retkiä, tutustumiskäynte-
jä ja kokouksia. Onnistuminen 
ja killan elinvoimaisuus on mi-
tattu näillä mittareilla. 

Jäsenmäärää kasvattamalla 
on ollut helppoa päteä. Ole-
mattomilla jäsenmaksuilla, 
oman joukko-osaston varus-
miesten automaattisella jäse-
niksi kirjaamisilla ja maksun-
sa laiminlyöneitten roikkumi-
sella mukana vuodesta toiseen 
on moni kilta päässyt suuren ja 
voimakkaan kirjoihin. 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta valitsi toisen tien. Jä-
senrekisterin laajuutta ei pan-
tu ensisijaiseksi tavoitteeksi. 
Mukaan haluttiin niitä, jotka 
todella ovat valmiita panosta-
maan aikaansa ja kontaktejaan 
killan hyväksi. Laatu pantiin 
määrän edelle. Järjestön 
"muskelien pullistelusta" kävi 
sitten näyttävien projektien 
vieminen läpi tehokkaan, 
omassa työssään jo monet näy-
töt kyvyistään antaneen jäse-
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Yhteistyö on vielä tänäänkin voimaa. Parhaimmillaan killan toiminta yhdistää eri ikäluokat ja sukupolvet 
samaksi vahvaksi ketjuksi niin talkoissa kuin maanpuolustushengen rakentamisessakin. 

nistön voimin. 
Nyt tuo vaihe on ohi. Toi-

minnan puitteet on rakennettu, 
saunat entisöity ja Järvö saa-
tu valmiiksi. Rakentamisella ei 
enää voi päteä. Houkutteleval-
ta ei liioin tunnu siirtyminen 
silkkaan jäsenkalastukseen, 
jossa kaikki keinot ovat luval-
lisia ja vanha hokema "valhe 
— emävalhe — tilasto" on va-
litettavan usein totta. 

On siis löydettävä jotain ai-
van muuta. 

On siirryttävä "kolmanteen 
aaltoon". 

Kolmas aalto: 
kiltatoiminnasta kiltalais-
ten toimintaan 
Perinteisessä järjestötoimin-
nassa turvaudutaan tavallises-
ti entisiin eväisiin. Päättäviin 

elimiin valitaan entiset uudel-
leen, tehdään kuten aina en-
nenkin on tehty ja pyritään 
kynsin, hampain säilyttämään 
kaikki vanhat yhdistykset ja 
toimintamuodot, vaikka aika 
olisi jo vuosia sitten kulkenut 
niiden ohi. 

Toinen perinteisen järjestö-
toiminnan sudenkuoppa on 
järjestön asettaminen jäsenis-
tön edelle. Järjestöstä tulee it-
setarkoitus. Jäsenet ovat ole-
massa järjestöä varten, mah-
dollistamassa pienelle nokka-
miesten joukolle nimitykset ja 
tittelit. Tähän kuoppaan ovat 
pudonneet mm. poliittiset 
nuorisojärjestöt, jotka tuorei-
den tietojen mukaan ovat vuo-
sikymmenessä menettäneet 
puolet jäsenistöstään ja vielä 
suuremman osan elinvoimas-
taan. Jäljellä on pian vain toi-

minnan kuoret sekä keinote-
koisesti ylläpidetyt vuosikerto-
mukset ja jäsenrekisterit. 

Kolmas aalto pyrkii välttä-
mään nuo ansat. Se nostaa jä-
senen jalustalle, kysyy, mitä 
kilta voi tehdä jäsenistönsä hy-
väksi, miten tarjota kanavia 
maanpuolustushengen kasvat-
tamiseksi, perinteiden vaalimi-
seksi ja aselajitietouden lisää-
miseksi. Kolmannen aallon kil-
ta on joustava, organisaatio-
taan ja vastuuhenkilöitään 
notkeasti järjestelevä, jäsenis-
töönsä aktiivisesti yhteyttä pi-
tävä ja jäsenistöään kuuntele-
va. Se ei sorru monipuuhaisuu-
teen yrittämällä väkisin ylläpi-
tää toimintoja, joihin väkeä tu-
lee mukaan pelkästä velvolli-
suuden tunnosta tai säälistä 
järjestäjiä kohtaan. Se etsii uu-
sia toimintamuotoja, ottaa on-
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keensa viestit rakennemuutok-
sen vaikutuksista ihmisten 
käyttäytymiseen ja toimii kuin 
liikeyritys eli kysynnän ja tar-
jonnan lait hyväksyen. 

Miten tämä on mahdollista? 
Panemalla asiat tärkeysjär-

jestykseen. Sillä listalla sääntö-
jen tarkoituspykälä ("...maan-
puolustushengen kehittäminen 
ja ylläpitäminen, rannikkoty-
kistön ja rannikkojalkaväen 
joukko-osastojen sekä ranni-
kon väestön toisiinsa lähentä-

minen, rannikon puolustuksen 
piiriin kuuluvien historiallisten 
perinteiden ja yhteisten muis-
tojen vaaliminen, rannikkoty-
kistössä ja rannikkojalkaväes-
sä palvelevien varusmiesten 
palvelusalttiuden kannustami-
nen, yhteishengen edistäminen 
sekä vaikeuksiin joutuneiden 
sotaveteraanien tukeminen..." 
killan sääntöjen 2 §) on ehdo-
ton ykkönen ja samalla oikeas-
taan ainoa todella tärkeä asia. 
Kaikki loput mukaan lukien 

järjestötoiminta, järjestön 
muodot ja totutut toiminta-
mallit ovat vain välineitä. Ja 
vanhojen välineiden rinnalle 
tai tilalle voidaan aina ottaa 
uusia ja tehokkaampia, mikä-
li niillä päästään paremmin ta-
voitteeseen. Ja tehokkaita ovat 
vain ne välineet, jotka toimivat 
jäsenistön ehdoilla. 

Perhe on paras ja pahin 
Käymättä tässä ruotimaan laa-
jemmin tämän ajan ihmisen 

Puitteet on rakennettu, on tullut toiminnan aika. Järvön saari tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet koko 
perheelle yhteisen rt-hengen luomiseen erinomaisten harrastusten ja kilpailujen parissa. Talkootkin ovat 
arkipäivän maanpuolustustyötä, jossa reipas yhteistoiminta ja sääntöjen 2 § toteuttavat toinen toisiaan. 
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elämisen syövereitä puuttei-
neen ja kaipauksineen haluan 
ottaa esille yhden keskeisen 
kohdan, jossa killalla on vielä 
paljon hyödyntämättä. 

Uraputket ja kulutusjuhlat 
ajavat yksityisyyteen. Aikaa 
jää vähän perheelle ja ystävil-
le. Ihmissuhteet pyrkivät ra-
joittumaan pelkkiin työelämän 
kontakteihin. 

Tilanne on oikeastaan risti-
riitainen. Samaan aikaan, kun 
yksinäisyys ja kontaktien tar-
ve lisääntyvät kasvavat myös 
avioerotilastot. Viime vuonna 
tehtiin uusi ennätys ja tälle 
vuodelle odotetaan vielä suu-
rempia lukuja. Kontaktien 
harvetessa jäljelle jääviin koh-
distetaan niin suuria ja usein 
samalla epärealistisia odotuk-
sia, että tuloksena on pettymys 
ja kaiken pirstoutuminen. 

Killalla on erinomaiset mah-
dollisuudet ottaa toiminnas-
saan huomioon koko perhe. 
Kajanuksen sauna ja Järvön 
saari tarjoavat loistavat puit-
teet retkille ja tilaisuuksille, 
jotka palvelevat kaiken ikäisten 
tarpeita. Samalla tällaiset ta-
paamiset tarjoavat mahdolli-
suuden uusiin kontakteihin, 
kokemusten jakamiseen ja elä-
män rikastuttamiseen. Killan 
ympärille voisi näin tavallaan 
syntyä uudelleen se vanhan 
ajan turvallinen kyläyhteisö, 
jossa jokaisella oli paikkansa 
ja paikka jokaiselle sitä kuului-
saa kylähullua myöten. 

Vähätellä ei kannata myös-
kään sitä, että ottamalla lapset 
ja nuoret toimintansa piiriin, 
kilta aloittaa jo varhain sään-
töjensä toisen pykälän asioiden 
juurruttamisen huomisen ää-
nestäjiin ja päättäjiin. 

Retkien ja perhetapahtumien kesä: 
Runsaasti ohjelmaa kaiken ikäisille 

Killan alkanut kesä on retkien ja merellisten perhetapahtumien 
kesä. Tässä muutamia muistamisen arvoisia päivämääriä allak-
kaan merkittäviksi: 

1.7. La Jäsensauna Robert Kajanuksen komeassa graniit-
tisaunassa. 
Kokoontuminen klo 12.00 Upinniemen portilla. Tu-
le tutustumaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen paikkaan Porkkalanselän laidassa, varuskun-
nan eteläkärjessä. Ei ennakkoilmoittautumista. 

22.7. La Rannikonpuolustajain Päivä Gyltön linnakkeella. 
Tule tutustumaan mahtavaan ulkosaariston linna-
kekohteeseen meren ja aselajin hengessä. Linja-au-
tokuljetus Helsingistä. Kysy lähemmät tiedot kil-
lan sihteeriltä Kauko Pyyskäseltä 801 2230. 

29.7. La Jäsensauna Kajanuksen saunalla. Tiedot kuten 1.7. 
kohdalla. 

19.8. La Koko perheen teemaviikonloppu Järvön saaressa. 
Tilaisuus on maksuton koko perheelle. Mahdolli-
suus yöpymiseen (omat eväät, oma teltta ja makuu-
pussi, myös sisämajoitustiloja rajoitetusti). Kulje-
tus saareen Porkkalan Varubodenilta klo 10.00. 
Ohjelmassa mm. luontopolku, onkikisat, kilpai-
luja ja leikkejä nuorimmille, tilaisuus kalastukseen, 
uintiin, saunomiseen ja auringonottoon. Paluukul-
jetukset lauantaina n. klo 19.00 ja sunnuntaina il-
tapäivällä. Ilmoita tulostasi kuljetusten järjestämi-
seksi soittamalla Kauko Pyyskäselle 801 2230 tai 
Raimo Partiselle toim. 296 2466. 

2.9. La Koko perheen retki Järvön saareen. Perustiedot ku-
ten edellä. 
Sienestämistä, marjastusta, kalastusta yms. Ohjel-
massa myös monia uusia mukavia tempauksia kai-
ken ikäisille. 

2.9. La Jäsensauna Kajanuksen saunalla. Jos aika ei riitä 
Järvön retkeen, niin ehkäpä se riittää makoisin löy-
lyihin graniittisessa kulttuurisaunassa. Katso tie-
toja 1.7. kohdalta. 

6.12. To Vietämme perinteistä itsenäisyyspäivän juhlaa Pa-
lacessa hyvän ruuan, korkeatasoisen musiikin, iloi-
sen karkeloinnin ja mukavan yhdessäolon merkeis-
sä. Lisätietoja Kauko Pyyskäseltä ja syksyn kier-
tokirjeissä. Tilaisuus sopii erinomaisesti myös lii-
ketuttavien kestitsemiseen. 
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OLAVI SALONEN 

Mikä oli venäläisten maihinnousuproomujen 
hyökkäyksen tavoitteena Viipurinlahdella 
7. päivänä heinäkuuta 1944? 

Rannikonpuolustaja-lehdessä 
1/1987 oli Sotatieteen laitoksen 
johtajan eversti Matti Lappa-
laisen kirjoitus "Rannikkojou-
kot — enemmän kuin aselaji 
— miten vastata niiden organi-
soinnin haasteisiin". Siinä se-
lostettiin myös vuoden 1944 
kesäsodan jälkeisiä rannikon-
puolustuksen järjestelyjä Vii-
purinlahdella. 

Tekstiä lukiessani ja tutus-
tuessani Vilaniemen alueen 
karttaan, palasivat mieleen lu-
kemani selostukset talvisodan 
aikaisista taisteluista tällä alu-
eella, sekä omat kokemukseni 
Teikarsaaren taisteluiden jälki-
vaiheessa kesällä 1944. 

Talvisodan taisteluista olin 
lukenut kenr.majuri L. Soti-
saaren selostukset Sotilasaika-
kauslehden kahdesta, vuoden 
1973 lopulla ilmestyneestä nu-
merosta otsakkeella "Taistelut 
Nisalahdella maaliskuussa 
1940. Näkemyksiä Viipurinlah-
den tapahtumista". Kirjoituk-
sensa toisessa osassa kenr.ma-
juri L. Sotisaari selostaa vihol-
lisen maihinnousua ja hyök-
käystä sisämaahan Vilaniemen 
ja Karjaniemen välisen maas-
ton teiden suunnassa. Paikka 
oli sama, mistä venäläiset hei-
näkuun 7 päivänä 1944, Tei-
karsaaren ja Melansaaren tais-
teluiden jälkeen yrittivät, käsi-

tykseni mukaan, toistaa talvi-
sodan aikuista menestystään. 

Talvisodan viime päivien 
taistelut liittyvät Vilaniemen 
molemmilla puolilla tapahtu-
neisiin maihinnousuihin. Pää-
paino jään yli tapahtuneessa 
hyökkäyksessä kohdistui juuri 
Vilaniemen ja Karjaniemen vä-
liseen maastoon, jossa alaise-
nani toiminut 2.Mt.Ktptrin 
jaos oli tuliasemassa. Jaoksen 
aseistuksena oli 2 kpl vanhoja 
3 tuuman kenttätykkejä (kuva 
1.) 

33 



RYHMÄ BERG 
B 

Talvisodan loppuvaiheessa vihollinen hyökkäsi rannikolle Vilaniemen ja Karjaniemen välisen maaston kautta. 
Sen joukot etenivät pohjoiseen tien B suunnassa panssareiden ja tykistön tukemana. 

Talvisodan aikana hyökkäys 
jatkui pohjoissuunnassa tietä 
B pitkin panssareiden ja tykis-
tön tukemana ja saavutti evers-
tiluutnantti Selinheimon ko-
mentopaikan. Karjaniemen 
kohdalta lähteneen tien C 
suunnassa vihollisen jalkaväki 
työntyi eteenpäin lähelle kar-
tan pistettä 20. 

Edelleen talvisodan taistelu-
jen kehityksestä. Omien voi-
miemme ryhmän komentaja 
teki 11.3.1940 päätöksen, että 
tielle B tunkeutunut vihollinen 
oli tuhottava. Sen sivustaan 
hyökättiin tieltä A. Liian ly-
hyen valmisteluajan johdosta 

hyökkäys epäonnistui ja vihol-
linen saavutti teiden A ja B liit-
tymäkohdan Vilaniemen selus-
tassa. Tämä aiheutti hämmen-
nystä suomalaisten keskuudes-
sa ja tilanne näytti uhatulta. 

Taistelut päättyivät rauhan 
tullessa 13.3.1940. Yksityiskoh-
taisen taisteluselostuksen luke-
minen palautti mieleeni tapah-
tumat samoilla tienoilla heinä-
kuun 7 päivänä 1944. (kuva 2.) 

Taistelut Teikarsaaresta ja 
Melansaaresta olivat päätty-
neet. Saaret oli urhean taiste-
lun ja raskaiden tappioiden jäl-
keen luovutettu viholliselle. Vi-
laniemen itäpuolella olevat 

saaret oli miehitetty Santasaar-
ta ja Lammassaarta lukuunot-
tamatta. 2.Mt.Ktptrin jaokset 
olivat osallistuneet Teikarsaa-
ren ja Melansaaren taisteluihin 
ampumalla sulkuja sekä tuke-
malla saaressa taistelevien 
joukkojen toimintaa. Osa mie-
histä oli mukana Teikarsaares-
sa taistelleiden vetäytymisvai-
heessa, kuljettaen haavoittu-
neita Vilaniemeen. 

Tilanne tuntui jaoksemme 
kohdalta edelleen jatkuvan. 
Heinäkuun 5 päivän iltapäiväl-
lä olimme kolmeen eri ottee-
seen vihollisen Il-koneiden tu-
lituksen ja pommituksen koh-
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teenä. Pommit olivat pieniä ns. 
"kolonnapommeja". Seuraa-
vana päivänä rykmentistä il-
moitettiin, että Teikarsaaren ja 
Suonionsaaren suunnasta on 
odotettavissa mahdollisia mai-
hinnousuja T-26 hyökkäysvau-

nujen tukemina. 
Samalla tiedusteltiin kaik-

kien yksikössä olevien pst-kou-
lutuksen saaneiden lukumää-
rää. Lisäksi oli järjestettävä 
pst-lähitorj untaryhmiä 1 + 6 
kuhunkin yksikköön, sekä 

aloitettava viipymättä tehokas 
pst-koulutus. Puolen päivän 
tienoissa vihollinen ampui 
muutamia raskaita kranaatte-
ja jaoksemme tuntumaan. 
Saattoi olla maalin tarkistus-
ammuntaa. 

Tilanne Viipurinlahden meririntamalla 6—7 päivinä heinäkuuta 1944. 2.Mt.KPtrin jaos oli tuliasemassa 
Vilaniemen ja Karjaniemen maastossa. Se joutui torjumaan viiden maihinnousuproomun hyökkäyksen. 



Heinäkuun 7 päivänä kello 
18.00 tienoissa hyökkäsi noin 
30 Il-konetta jaoksen etupuo-
lella olevalle ranta-alueelle, 
missä pioneerit rakensivat sil-
taa. Samanaikaisesti vihollisen 
tykistö tulitti asemiamme. 
Jaoksemme tuliasemasta avau-
tui hyvä näkymä merelle ja lä-
hisaariin. Tähystys vihollisen 
suuntaan toimi jatkuvasti. Vi-
rallinen sotapäiväkirja kertoo 
tilanteesta seuraavaa: "7.7. 
1944 klo 19.00 aina vain jat-
kuu. Patteri tulitti kiivaasti 
maihinnousuproomuja, 5 kpl 
matkalla Lammassaareen. 
19.20 patteri upotti yhden, 
kolme kääntyi takaisin ja ai-
noastaan yksi pääsi rantaan, 
missä se kuitenkin tuhottiin 
juuri rantaviivalla. Ainoastaan 
osa sen miehistä pääsi mai-
hin". 

Samasta asiasta mainitsee 
eversti Niilo Lappalainen kir-
jassaan "Veren kostuttamat 
saaret" seuraavaa: "Kevyt pat-
teri puolestaan tuhosi suora-
suuntauksella Lammassaaren 
ja Melansaaren välissä kaksi 
maihinnousualusta, jotka pyr-
kivät ilmeisesti Lammassaa-
reen". 

Kun omat havaintoni poik-
keavat edellisestä, on paikal-
laan selostaa tapahtunutta yk-
sityiskohtaisemmin. Myöhem-
min yhdistin ne mielessäni ta-
pahtumiin samoilla paikoilla 
talvisodan loppuvaiheissa. 

Tähystyksen todettua ryh-
män maihinnousuproomuja 
lähestyvän Lammassaaren ja 
Melansaaren välillä, suuntana 
jaoksemme sijaintipaikka Vi-
laniemen juuressa, tein ilmoi-
tuksen patterin päällikölle vi-
hollisen lähestymisestä. Ko-
mensin miehet tykeille ja suun-
tasimme ensimmäisen tykin 
ryhmän kärjessä olevaan vihol-
lisalukseen. Miesten keskuu-
dessa kuului arviointeja Tei-
karsaaren taistelujen aikana to-

dettujen vihollisen voimak-
kaan tykistön sekä meri- ja len-
tovoimien tuesta maihinnou-
suille. Tämä oli siinä tilantees-
sa varsin ymmärrettävää. 

Kiintopisteiden avulla laskin 
ja arvioin etäisyyden n. 2,5 ki-
lometriksi ja annoin tuliko-
mennon. Vesipatsas ensimmäi-
sen maihinnousuproomun lä-
heisyydessä osoitti matka-arvi-
oni jääneen hieman lyhyeksi. 
Annoin korjauslukeman ty-
keille ja seuraavat havainnot 
olivatkin jo aivan aluksen lä-
hituntumassa. Nostin matkaa 
ja sain maalin haarukkaan. 
Jatkuvan tulen aikana maihin-
nousuproomu sai osuman ja 
upposi Melansaaren ja Lam-
massaaren väliseen salmeen. 

Samalla välähti mieleeni aja-
tus, että kysymyksessä oli yri-
tys maihinnoususta ja tukikoh-
dan valtaamisesta Vilaniemen 
ja Karjaniemen välisessä maas-
tossa, sillä kaikki muut neljä 
maihinnousuproomua jatkoi-
vat matkaansa edelleen suo-
raan kohti tulittavaa jaostam-
me. Siirsin tulen seuraavaan 
johtaja-alukseksi siirtyneeseen 
maihinnousuproomuun. Parin 
korjauksen jälkeen sain osu-
man siihen Lammassaaren 
kohdalla. Välittömästi osuman 
jälkeen alus suuntasi kulkun-
sa jyrkästi vasemmalle ampu-
masuunnasta katsottuna, eli 
kohti Lammassaaren rantaa. 
Jaos jatkoi tulitusta ja maihin-
nousuproomu saikin toisen 
osuman Lammassaaren rantaa 
lähestyessään. Se painui poh-
jaan ja jäi lepäämään hylkynä 
lähelle Lammassaaren rantaa. 
Muutamia miehiä ui ja kahla-
si hylystä saareen. Liekö tästä 
johtunut, että hyökkäys on ris-
titty "Lammassaaren valtauk-
seksi". Kuten virallisessa sota-
päiväkirjassa kerrotaan, jäljel-
le jääneet kolme maihinnou-
suproomua vetäytyivät tämän 
jälkeen takaisin tulosuuntaan-

sa. 
Jos tarkastelemme Viipurin-

lahden taisteluita U.P. Plato-
novin kirjoittaman kirjan 
"Taistelut Suomen rintamalla 
1941—44" tekstien perusteella, 
näemme mitkä olivat "Stavkan 
suunnitelmat hyökkäyksen jat-
kamiseksi". Niissä kuvataan 
Viipurinlahden taistelutilan-
netta vastapuolen näkökul-
masta katsottuna. 

Kannaksen taistelujen yhtey-
dessä todetaan: "Koiviston 
saarten valtaus loi välittömät 
edellytykset laivastomme me-
nestykselliselle toiminnalle Vii-
purinlahdella. Laivasto saattoi 
jatkuvasti tukea Leningradin 
rintaman rannikkoon nojautu-
vaa sivustaa näiden hyökätes-
sä syvälle Suomeen". Vastassa 
oli kuitenkin sisukas ja sitkeä 
vastustaja: "Rintaman 21. ja 
23. armeija eivät kuitenkaan 
pystyneet kesäkuun loppuun 
mennessä täyttämään niille 
käskettyjä tehtäviä. Vihollinen 
puolustautui sitkeästi ja torjui 
kaikki joukkomme hyökkäyk-
set. Tällöin Leningradin rinta-
man johto päätti aloittaa mai-
hinnousun Viipurinlahden saa-
rille ja sen jälkeen mantereelle 
Viipurin koillispuolella taiste-
levien suomalaisten joukkojen 
selustaan''. 

Suunniteltujen maihinnou-
sujen onnistuminen edellytti 
tukitoimia: "Maihinnousujen 
tukemiseen voitiin myös käyt-
tää laivaston rautatietykistöä 
eli 11 tykkiä ja laivaston ilma-
voimia, joihin kuului 782 len-
tokonet ta . . . " Kirjan tekstin 
mukaan maihinnousujoukko-
jen rantautuessa tykistön oli 
koko voimallaan tuettava ran-
tautuvia joukkoja. Tämän jäl-
keen tykistötuli keskitettiin 
vastatykistötoimintaan. 

Maihinnousuoperaatioiden 
onnistumisesta todetaan Tei-
karsaaren taistelun osalta: 
' ' Maihinnousuoperaatioiden 
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onnistumisessa näyttelivät ty-
kistömme ja ilmavoimamme 
ratkaisevaa osaa. Kahden päi-
vän taisteluissa heinäkuun 4. ja 
5. päivinä tykistömme ampui 
14 000 kranaattia. Samana ai-
kana ilmavoimien koneet teki-
vät yli 2 000 lentoa, pudottivat 
3 000 pommia ja ampuivat 
2 000 rakettia. 

Syntyneen tilanteen vuoksi 
vihollisen sodanjohto ryhtyi 
estämään neuvostojoukkojen 
maihinnousuja Viipurinlahden 
luoteisrannikolle. Nisalahden 
lounaispuolella ollut rannik-
koprikaati alistettiin 5. armei-
jakunnan komentajalle. Näin 
vihollinen pyrki keskittämään 
rannikkoa puolustavien jouk-
kojen johdon yksiin käsiin". 

Maihinnousu Viipurinlah-
den yli Suomen luoteisranni-
kolle oli vakavan valmistelun 
alaisena juuri heinäkuun 6—7 
päivinä: "Leningradin rinta-
man komentaja antoi heinä-
kuun 6 päivänä Itämeren lai-
vaston komentajalle tehtäväk-
si valmistautua heinäkuun 12. 
päivänä kuljettamaan kaksi di-
visioonan vahvuista maihin-
nousuosastoa Viipurinlahden 
länsirannalle ja sen jälkeen val-
mistautua vielä yhden divisioo-
nan kuljettamiseen. Tämän 
tehtävän valmisteluvaiheessa 
laivaston alukset kuljettivat 59. 
armeijan vahvennuksia Viipu-
rinlahden läntisille saarille ja 
pieniä kuljetuksia muillekin 
saarille". 

Suomen armeijan toimenpi-
teet sekä suurimittaiset jouk-
kojensiirrot Vilaniemeen ja 
Viipurinlahden luoteisranni-
kolle estivät vihollisen maihin-
noususuunnitelmien toteutta-
misen. Suunnitelma divisioo-
nien siirtämisestä määräaikana 
edellytti nopeita toimenpiteitä. 

Viiden maihinnousuproo-
mun hyökkäys liittyi osaltaan 
edellä esitettyihin vihollisen 
suunnitelmiin. Jos hyökkääjien 

olisi onnistunut päästä läpi ja 
luoda sillanpääasema Vilanie-
men ja Karjaniemen maas-
toon, eli nousta maihin samoil-
la paikoilla kuin talvisodan 
hyökkäyksessä, olisivat tykis-
tön, laivasto- ja lentovoimien 
tukitoimet auttaneet lisäjouk-
kojen siirtämistä maihinnousu-
kohtaan. 

Ilmeisesti myös Suomen ar-
meijan johto oli kiinnittänyt 
huomiota Teikarsaaren ja Me-
lansaaren menetykseen, sekä 
muodostuneeseen jälkitilantee-
seen Vilaniemen tuntumassa. 
Rannikkotykistörykmentti 
22:n kaistalle alettiin siirtää 
vahvistuksia. Rykmentti alis-
tettiin V Armeijakunnalle. 
Vahvistuksia, jotka käsittivät 
sekä jalkaväen että tykistön yk-
siköitä, siirrettiin 10.7.1944 
mennessä: Kolme patteristoa 
käsittävä everstiluutnantti 
Hankipohjan Tykistöryhmä H, 
sekä Kannaksen komentajan 
määräämään reserviin JR 58 ja 
JP 1 Vilaniemeen, JP 6 Santa-
joelle ja Ratsuväkiprikaati 
Muhuniemeen. Panssaridivisi-
oonan käskettiin valmistautua 
myös siirtymään V Armeija-
kunnan kaistalle. Lisäksi oli re-
servissä vielä JR 1. 

Kirjansa "Taistelut Suomen 
rintamalla 1941—44" (suom. 
1976) V.J. Platonov sivulla 177 
kirjoittaa: "Samalla voima-
suhteet muuttuivat niin elävän 
voiman kuin taisteluvälinei-
denkin osalta vihollisen hyväk-
si, mikä ei enää turvannut an-
nettujen hyökkäystehtävien 
täyttämistä. Tässä tilanteessa 
Leningradin rintaman komen-
taja keskeytti heinäkuun 12. 
päivänä antamallaan käskyllä 
21. armeijan hyökkäyksen ja 
käski sen toistaiseksi ryhmittyä 
heinäkuun 14. päivänä lujaan 
puolustukseen saavuttamalleen 
tasalle". 

Kärsityt tappiot ja tieto puo-
lustuksemme voimakkaasta 

vahvistumisesta vaikuttivat rat-
kaisevasti siihen, että 12.7. al-
kavaksi määrättyä maihinnou-
sua Suomenlahden yli ei enää 
yritetty. 

Yhteenveto edellisestä: 
1. Henkilökohtaisten havai-

tojeni ja tapahtuneen perus-
teella torjun väitteen, että ky-
symyksessä olisi ollut miehittä-
mättömän Lammassaaren val-
taus. 

2. Ensimmäisen maihinnou-
suproomun upotuksen jälkeen, 
jatkoivat muut neljä hyökkäys-
tään suuntaansa muuttamatta 
kohti tulittavaa jaostamme. 

3. Toisen maihinnousuproo-
mun saatua selällä osuman se 
kääntyi, pelastautuakseen, am-
pumasuunnasta katsottuna va-
semmalle kohti Lammassaar-
ta, jonka rantaveteen se tuhot-
tiin. Muut kolme alusta luo-
puivat hyökkäyksestä toisen 
maihinnousuproomun tuhou-
duttua. 

4. Vihollisen perääntymi-
seen vaikutti ilmeisesti jaok-
semme tulen tarkkuus ja siitä 
johtunut olettamus suurem-
mastakin tykistövoimasta 
hyökkäyskohteessa. 

5. Käsitykseni mukaan 5 
maihinnousuproomun hyök-
käys kuului osana Leningradin 
komentajan 6.7. antamaan 
käskyyn 2 + 1 divisioonan siir-
tämisestä Viipurinlahden län-
sirannalle. Se oli valmisteltu 
sotatoimi, joka perustui tietoi-
hin tämän rintamalohkon 
aseistuksesta ja miehityksestä. 

Vilaniemen ja Karjaniemen 
välisen maaston kautta oli ly-
hin yhteys länteen johtaville 
teille. Pääsy Viipurin suunnas-

•• sa toimivien joukkojemme se-
lustaan, olisi ollut kohtalokas-
ta sodankäynnillemme. 
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PE pioneeriosastossa vuodesta 1962 palvellut rakennusmestari Into 
Huhta siirtyi 1.5.1989 alkaen eläkkeelle. Suomenlinnalainen sotilaan poi-
ka Into toimi jo 7.7.1941 alkaen yli puolen vuoden ajan 1. Rannikko-
prikaatin esikuntakomppaniassa lähettinä ja edelleen varusmiehenä 
vuonna 1946. Koska Merisotakoulussa ei tuolloin järjestetty reserviup-
seerikurssia, Into suoritti sen 1953 ja on ylennetty kapteeniksi 4.5.1979. 
Into Huhta on toiminut koko ikänsä rannikolla ja hänen kättensä jäl-
ki jää pysyvästi näkyviin rannikon linnoitteisiin. 

Osa lähtölounaan lähes kolmestakymmenestä osallistujasta, vasemmalta rttark, ev Juhani Niska, rkm Into 
Huhta, piontark, ev Aarne Ahonen ja ev Olavi Simola. 

Rannikon linnoittaja 
rakennusmestari 
Into Huhta 
eläkkeelle 
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V E R I P A L V E L U T A R V I T S E E 

SINUA 
Alä siis viivyttele, sillä 

SINUN veresi voi pelastaa elämän 

VERIPALVELUMERKKI — 
TERVEEN IHMISEN MERKKI 

SUOMEN 
PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 



PUOLUSTUSELEKTRONIIKKAA 
KAIKILLE PUOLUSTUSHAAROILLE 

- PHILIPSILTÄ. 

Tavoitteemme on olla paras - toista palkintoa ei jaeta 

MAAVOIMIEN KÄYTTÖÖN johtamisjärjestelmiä, optroniikkaa ja herätesytyttimiä. 
Tiedonsiirtojärjestelmiä salauslaitteineen. 

ILMAVOIMIEN KÄYTTÖÖN johtamis-, valvonta- ja tulenjohtojärjestelmiä. 
Elektronisen puolustuksen laitteita. Viestijäijestelmiä. 

MERIVOIMIEN KÄYTTÖÖN tutka- ja viestijäijestelmiä. Elektronisen puolustuksen 
laitteita ja viestijäijestelmiä. 
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